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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
12. novembra 2019

ZÁPISNICA
Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

podľa prezenčnej listiny
Renáta Matisová, Michal Maják

1. Po privítaní starosta previedol kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ a informoval o prácach, ktoré sa za
to obdobie vykonali
2. Starosta predložil poslancom úpravu rozpočtu, v ktorej vysvetlil jednotlivé položky, presuny a navýšenia. Po
vysvetlení a rozprave poslanci úpravu rozpočtu schválili počtom hlasov 7 zo 7 prítomných poslancov.
3. Ďalej informoval poslancov o celkových nákladoch na úprave miestnych komunikácií asfaltovaním najhorších
úsekov. Hlavne ul. 9. mája, ale aj na všetkých komunikáciách.
4. Starosta informoval o ukončení procesu zrušenia pošty v obci. Nepomohol ani list, v ktorom starosta žiadal
prehodnotiť toto rozhodnutie, z viacerých dôvodov. Je tu ešte možnosť, zriadiť Poštu Partner, ale celý návrh tohto
spôsobu poskytovania služieb pre obyvateľstvo bude Slovenskou poštou predložený na Regulačný úrad, ktorý
návrh posúdi a po jeho možnom schválení nám tento prepošlú na Obecný úrad. K tomu sa potom vyjadríme, či
pristúpime na podmienky uvedené v návrhu, alebo nie. Ak tento spôsob bude pre obec finančne zaťažujúci,
potom Slovenská pošta bude poskytovať služby v takom modeli, ako v týchto dňoch. Starosta napíše na COOP
Jednotu list, v ktorom požiada predstavenstvo, aby aspoň časopisy mohli byť umiestnené v našej predajni COOP
Jednota.
5. Starosta informoval poslancov o ukončenom procese Verejného obstarávania na práce na rekonštrukcii kult.
domu. Rokoval už dodávateľom – firma Adifex, ktorá vyhrala verejné obstarávanie. 15. 11. 2019 bude oficiálne
odovzdané stavenisko a na prácach sa môže začať. Práce a celé dielo musí byť ukončené do 15. 4 . 2020 čo je
z hľadiska nepriaznivých klimatických podmienok veľmi náročné. Termín nie je možné predĺžiť tak, aby sa práce
riadne, kvalitne previedli. Na niektoré práce: uteplenie plášťa budovy, uteplenie a výmena strešnej krytiny, je
potrebné vhodné počasie a o toto budú práce sťažené. Firma Adifex vypracováva harmonogram prác.
6. Starosta informoval o nechválení žiadosti na rekonštrukciu Materskej školy (uteplenie, zmena vykurovacieho
telesa a stavebné úpravy) v budove terajšieho CVČ (starej Základnej školy). Obec splnila v žiadosti všetky
podmienky, ale vraj pre nedostatok financií a menej bodov pri hodnotení nebola žiadosť podporená.
7. Starosta informoval občanov o stretnutí s občanmi, ktorí majú pozemky na Vŕškach a ktorí na uvedenej lokalite
plánujú stavať rodinné domy. Bolo to už asi tretie stretnutie, pri ktorých sa hľadá optimálne riešenie na
prístupovú komunikáciu.
8. Starosta informoval, že poplatok na odpady na osobu/rok vo výške 15,14 € nepokryjú náklady aj dôvodu slabého
triedenia odpadu (vytriedený odpad nám firma Brantner odoberie zadarmo), ale aj z dôvodu navýšenia poplatku
firmou Brantnej za skladovanie odpadu. Súčasný stav: 12 900 € je príjem, výdaj: 19.900. Obec dopláca približne
7 000 €. Z uvedeného dôvodu je nutné zvýšiť poplatok za odpady na sumu 20-25 €/osobu a rok, tak ako to majú
v okolitých obciach, aby sa deficit vyrovnal.
9. Taktiež poplatky za psov vo výške 5 €/rok a psa sa nemenil veľa rokov. Tento je potrebný zvýšiť tak, ako to majú
okolité obce.

10.Starosta predložil poslancom OZ žiadosti na dotácie pre CVČ podľa počtu detí s trvalým pobytom v obci Turčianska
Štiavnička. Jedná sa o CVČ: Rímskokatolícka cirkev – Žilinská diecéza 6 detí x 30 € = 180 €, CVČ A. Kmeťa Martin –
12 detí x 30 € = 360 €, CVČ Domino – 7 detí x 30 € = 210 €, Deep Dance Center s. r. o. Martin – 12 detí x 30 € = 360
€, Súkromné CVČ – Juniorklub 1 dieťa x 30 € = 30 €CVČ Turiec CEV Martin – 42 detí x 30 € = 1260 €. Spolu: 2 400 €.
Poslanci po prerokovaní vyhoveli žiadostiam a schválili poskytnutie dotácie na jedno dieťa 30 € pomerom hlasov 7
zo 7 prítomných.
11.Poslanci sa pýtali na riešenie parkovania osobných automobilov na miestnych komunikáciách. Boli návrhy na
umiestnenie dopravného značenia – zákaz státia, zastavenia. Starosta vidí riešenie v prenájme verejných
priestranstiev, na ktoré má obec prijaté aj VZN. Podľa neho sa občanom ktorí dlhodobo parkujú pred svojimi
rodinnými domami a neschovávajú si automobily do dvorov, vyrúbi taký poplatok, ktorý bude mať za cieľ
motivovať majiteľov motorových vozidiel, aby si autá parkovali vo svojich dvoroch. Cieľom toho bude uvoľnenie
komunikácií v lete, ale predovšetkým počas zimnej údržby.
12.Poslanci navrhli postupne: napísať žiadosť o zriadenie autobusovej zastávky pre autobusy, vychádzajúce z Martina
do Turč. Štiavničky pri tržnici (na Kohútovej ulici), ktorá by slúžila hlavne pre ľudí, ktorí idú z nemocnice, požiadať
Žilinský samosprávny kraj prevziať do starostlivosti komunikáciu na Schádzanú vodu z dôvodu, že do po nej chodia
autobusy SAD a letnú, zimnú údržbu by zabezpečoval Žilinský samosprávny kraj na svoje náklady, ďalej žiadajú
obmedziť vjazd automobilov na miestny cintorín, na cintorín umiestniť kontajnery na plasty a sklo, informačný list
pre občanov pripraviť v januári, dokončiť v hasičiarni elektriku, umiestniť dopravné značenie ,,hlavná cesta“ pred
predajňu COOP Jednota, urobiť v Zbernom dvore prístrešok, ktorý bol požiarom zničený a namontovať na
oplotenie Zberného dvora ostnatý drôt, pre výjazd z Majera (pri lipe) umiestniť vypuklé dopravné zrkadlo.
Starosta bude podľa možnosti uvedené požiadavky postupne riešiť.
V Turč. Štiavničke, 12. novembra 2019, zapísala Ivana Tomková
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UZNESENIE
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke
schvaľuje:
Uzn. č. 28/2019 - úpravu rozpočtu pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných poslancov
Uzn. č. 29/2019 - žiadosti na dotáciu na rok 2020 pre jednotlivé CVČ vo výške 30 €
na jedno dieťa s trvalým pobytom v Turčianskej Štiavničke
pomerom hlasov 7zo 7 prítomných poslancov takto:
Rímskokatolícka cirkev – Žilinská diecéza 6 detí x 30 € =
CVČ A. Kmeťa Martin – 12 detí x 30 € =
CVČ Domino – 7 detí x 30 € =
Deep Dance Center s. r. o. Martin – 12 detí x 30 € =
Súkromne CVČ – juniorklub Martin – 1 dieťa x 30 € =
CVČ Turiec CEV Martin – 42 detí x 30 € =
Spolu:

180 €,
360 €,
210 €,
360 €,
30 €
1260 €
2 400 €

Zobralo na vedomie:
Uzn. č. 30/2019 informácie o zrušení pošty, o priebehu prípravných prác na rekonŠtrukciu kult. domu, a rôzne iné informácie.
Ukladá starostovi:
Uzn. č. 31/2019 -

postupne riešiť všetky požiadavky navrhnuté poslancami a občanmi

V Turč. Štiavničke, 12. 11. 2019

................................................
Peter Očka
starosta obce

